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SZTUKI TEATRALNE.

Adam I Ewa. Krotochwila ze piewami 50

Barbara Fafua i Józio Grojseszyk 50

Bartosz z pod Krakowa, doywocie w letargu.. 50

Batoek. Komedya w 2 aktach 59

Berek zapiecztowany, monogram w 1 akcie.... 50

Bóg si rodzi ! Polskie Jaseka 50

Baek optany, krotochwila w 1 akcie 50

"Cacusia" — operetka w 1 akcie, cena 50

Chata za wsi. Dramat ludowy w 5 aktach 50

Córka aldermana. Komiczna operetka w 3 akt... 50

Cud, czyli Krakowiacy i Górale, w 3 aktach.... 50

Cudowne Leki, obrazek wiejski w 1 akcie 50

Cyganki. Komedyjka w 1 akcie 51

Cyrulik ze Zwierzyca. Obrazek ludowy 50

Oeszcz i Pogoda. Komedya w 1 akcie 50

Oobra noc Ssiedzie. Krotochwila w 1 akcie 50

Dwaj hultaje, albo on musi si eni 50

Owaj roztargnieni. Komedya w 1 akcie 50

Owie Sieroty. Dramat w 5 aktach 1.00

Owóch Feliksów i dwie Felunie. Cena 50

Dziecko Mioci, dramat 50

Dziesity Pawilon, obraz dram. w 1 akcie 50

Flisacy. Obrazek ludowy w 1 akcie 50

Gazka Jaminu. Komedya w 1 akcie 50

Gaganduch czyli Trójka Hultajska w 3 akt 50

Gór Pie, obrazek ludowy w 4 aktach 75

Grochowy Wieniec, czyli Mazury w Kraków 50

Genowefa, ksina brabancka 50

Gwiazda Syberyi Dramat w 3 aktach 50

Herod Baba. Krotochwila w 2 aktach 50

Jaki pan taki kram, czyli Polski Uncle^Sam... 50

Jan Kiliski, szewc warszawski w 5 aktach.... 50

Kto si spodziewa? Komedja w 1 akcie 50

Kolega z olej awki. Komedya w 1 akcie 50

(Dalszy cig na przedostatniej okadce.)
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OSOBY:

Golnicki, student.

Zdziebko, jego famulus.

Mania, suca waciciela domu.

Handlarz, starzyzny I.

Handlarz, starzyzny II.

(Scena przedstawia pokój skromnie umeblo-

wany, stó, na nim ksiki i papiery, pudeko

z papierosami, przybory do pisania.)
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SCENA I.

Golnicki (pilzied toalet.)

Tak, tak! ycie nasze jest bardzo pikne i

wiat przedstawia si wspaniale, gdy kto ma
pienidze, ale ja jestem po prostu powiedziaw-

szy chorym na golizn, dzi mamy dopiero

17-go, a ja ju nie mam ani centa. Do ciotki

pisaem po pienidze, ale odpisaa mi, e po-

sya mi pienidze, to znaczy tyle co wyrzu-

ca je za okno, wic woli, ebym po jej mier-

ci wicej odziedziczy. Co tu robi? A tu na

domiar zego dzi imieniny mojej Stefci mo-

jej narzeczonej... musz przecie jej chocia

jaki drobiazg w prezencie kupi... Djafoli

wiedz jak ja z tego wylez, bo e kuipi co
musz to kwestyi nie ulega. . . ale zia co? W
tern sk. (Zegar bije.) Ju w pó do pierwszej

ha! moe tak... (woa) Zdziebko! Zdziebko!

gdzie ten idyota poszed? Musz go poszu-

ka. (Odchodzi.)
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SCENA II.

Zdziebko (wpada.)

Jestem, prosz pana! zagadaem si z pan-

n Mani, bo ona ma tu co dla pana. (Do

Mani.) Nieche panna wazi! To jest wanie
(chce rekomendowa). O, a gdzie si mój pan

podzia? Dopiero co jak mnie woa z pokoju.

Siadaje panno, pan zaraz prfzyjdzie.

Mania.

Panie Zdziebko, ja nie mam czasu — mo-

ja pani kazaa mi natychmiast wraca.

Zdziebko.

O, klapnij panna tu na kanapie ... Co
ta bdziesz sobie robi z gadania starej ... £.

kawalerem przecie przyjemniej (siada przy

niej na kanapie i umizga si.)E, panno Maniu

!

(Klepie j rk po plecach.)

Mania.

Panie Zdzielblko! Tylko rce przy sobie...

Wicej miaoci, ni znajomoci, (chce

wsta.)

Zdziebko (zatrzymujc j.)
Niech no panna nie bdzie tak gorco

kpana — przecie panna wiesz, e ja pann
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ju prosz, od 2 tygodni siarczycie kocnam!

Ej ! panno Maniu !

Mania (wstydliwie.)

Ach! panie Zdziebko, bo ja si musz ru-

mieni. . . Czy to tylko prawda?

Zdziebko.

Jak pana Jezusa kocham ! Panno Ma/niu

!

Od chwili, gdy ujirzaem twe kobyle oc^zy sto-

isz mi cigle jak sznycel na pómisku, serce

moje ponie jak ogie pod 'blach, nie odpy-

chaj czowieka, który ci szczerze kocha, dla

panny Mani to ja wszystko zrobi, rzuc si
z Wisy we fale, bo przecie kpa si lubi, i

pywam doskonale. Bd pann Mani kocha
jak wó. . . bd p. Mani kocha, jak byk.

Mania. •

To oe si pan z krow. Ucieka spo-

strzegszy Golnickiego. Zostawia list na stole)

Zdziebko (klczy przed kanap.)

SCENA III.

Golnicki (wchodjzc widzi klczcego
Zdziebk.)

A ty co tu za grygi wyprawiasz?

Zdziebko (zmieszany.)

Przyprowadziem paskie fortepiany do
porzdku

!
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Golnicki.

Zwaryowae na czerwono? Daruj ci te

fortepiany... A teraz uwaaj, pójdziesz do

miasta . . .

Zdzebko.

Uwaam . . . (odchodzi.)

Golnicki.

Gdzie chcesz i gapiu jeden?

Zdziebko.

Do miasta!

Golnicki.

Ale miasto jest wielkie.

Zdziebko.

A prawda, miasto wielkie, a ja mylaem...

Golnicki.

Nic nie myl to bdzie lepiej.

Zdziebko.

Uwaam prosz pana. . .

Golnicki.

Pójdziesz na Wspóln do tych pastwa
co ja tam czsto bywam.

Zdziebko.

Aha! wiem. Do pastwa Gupickich, co

tam pan tego... panie... ja/k ja to chciaem
powiedzie.

Golnicki.

No, ju dobrze, dobr)ze, tam pójdziesz!
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Zdziebko.

Uwaam. (Odchodzi.)

Golnicki.

Czekaj wie. z po co ci tam posyam?

Zdziebko.

Prawda. . . nie wiem !

Golnicki.

A wic czekaj, gamoniu, a ja ci powiem.

Zatem pójdziesz do tych pastwa. . .

Zdziebko.

Uwaam . .

.

Golnicki.

Powiesz, e ja si kaniam, ale poniewa
jestem chory. (Zdziebko si mieje). Cjzego

si miejesz idjoto. . .

Zdziebko.

Bo pan wsun na niadanie za 2 zote

serdelków z -chlebem i wypi prawie kwart
herbaty, to pewnie z tego si pan rozchoro-

wa.
Golnicki.

Czy ty poczekasz, a ja ci wszystko po-

wiem? Chbbym za rubla zjad) serdelków i

wypi garniec herbaty to ci djabli do tego...

Zdziebko.

A to prawda! co racja— to racja!
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Golnicki.

Oto pójdziesz do tych pastwa i zrobisz

co ci powiedziaem oddas/zi grzeczny ukon o-

demnie i powiesz, e ja przepraszam, e oso-

bicie nie przychodz powinszowa imienin,ale

jestem chory i eby sobie z tego nic nie iro-

bili, bo za 2 lub 3 dni bd zdrów i sam oso-

bicie izo moje yczenie. Zrozumiae?

Zdziebko.

Zrozumie — to ja zrozumiaem, ale nie-

wiem czy spamitam tak piknie powiedzie

jak mi pan kae. . .

Golnicki.

No to powtórz, co bdziesz mówi.

Zdziebko.

Najprzód to pan kae si piknie ka-
nia potem prosi, eby si pastwo nie gnie-

wali na pana, bo pan chary i nie moe dizi

prfzyj, ale zato za 2 lub 3 dni to pan bdziesz
zdrów to . . .

Golnicki.

No widzisz e spamita. . .

Zdziebko.

Ale ja prosz pana, czuj, e jak mi pan
kae jeslzcze co zrobi to mi si pokiebasi

wszystko w gowie.
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Golnicki.

No dobrze, dobrze, nie zawracaj mi go-

wy! Po drodze we naczynie i przynie mi

obiad.

Zdziebko.

Uwaam prosz pana. . .

Golnicki.

Podaj mi papierosy. (Zdziebko podaje)
v

Co?! wczoraj byo jeszcze najmniej 50 sztuk,

a teraz tylko 3? Suchajno ty, gdzie papiero-

sy? Wypalie?
Zdziebko.

Nie, prosz pana, jak pragn zdrowia!

Golnicki.

Suchajno, ty, ja ciebie na zbity eb wy-
rzuc jak ty mnie bdziesz oszukiwa. Przy-

niesiesz mi cygair, jak bdziesz szed z powro-

tem.

Zdziebko.

Uwaam, prosz pana . . .

Golnicki.

A do sklepiku wstpisz i wemiesz bu-

telk piwa na kredyt. Pamitasz wszystko?

Zdziebko.

Pamitam, prosz pana... Obiad cygaro,

piwo. .

.
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Golnicki.

No dobrze! Teraz spiesz si, bo mi si

je chce.

Zdziebko.

Ju mnie nie ma (wychodzi.)

SCENA II.

Golnicki (sam).

Có to za konkurowy bawan ten cho-

piec, to trudno sobie wyobrazi. Ju dawno

bym go do stu djabów wynzuci, ale mi go

al, bo bardzo przywizany do mnie. Ju od

kilku lat obsuguje, jeszcze z moich czasów

gimnazyalnych. No, a teraz zróbmy porzdek

'na stoliku, bo wyglda jak mietnisko (sprz-

ta.) Teraz auj, e go posaem do pastwa
Gupicikich, bo gotów mi piwa tam nawarzy,

(spostrzega list). A to co? od gospodarza.

(czyta.) Szanowrny panie — zdaje mi si, e
mieszka 3 miesice nie pacc komornego to

wystarczy. W domu ssiednim jest kilka ka-

walerskich mieszka do wynajcia to moe
bd dla pana dogodne, niech i mój ssiad ma
troch przyjemnoci z paskiej strony. Przy-

chodzi pan póno do domu, robi pan haasy
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,po nocach ze swoim sucym,na co uskara-

j si pascy ssiedlzi. adnej lokatorce niej

lat 30-tu nie dajesz pan przej przez podwó-

rze, a co do paskiego sucego to ten u-

rzdza sobie pod studni flirt z miejcowemi

sucemi w tak gony sposób, e do godziny

12-tej w nocy, nic nie sycha, tyllko miechy
i pisk, na co znowu wszyscy lckaitarowie si

uskaraj.. . Przyzna pan, e wszystkie fakty

s dostatecznym dowodem do wypowiedzenia

panu mieszkania ju po raz trzeci. (Zapala

papierosa.) e Iza trzy miesice jestem mu
winien za komorne to prawda, e flirtuj ze

szwaczk z drugiego pitra, to take prawd,
ale to nie jego interes. Co do Zdziebka, to

rówmie prawda, o ile gupi, o tyle ma szcz-

cie do kobiet ! Pardon ! chciaem powiedzie
specyalne szczcie do pomywaczek z resta-

uracyi, ale to ju nie wina moja i nie mog
winy mego famulusa bra na siebie.

SCENA III.

Zdziebko (wchodzi.)

Prosiz pana, a to wyerka dzi. . . no. . .

dawno nie mielimy takiego balu w domu,
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niechno pan izobaczy, jakie to igirandowne ar-
cie. (Dotyka potrawy palcami i oblizuje.)

Golnicki.

Pójdziesz ty stamtd z paluchami, ty by-

dlaku! (Kadzie papierosa na stó.) Co to

jest? (Zaglda do menaek.) Sarninka, kawa
indyka, zupa rakowa, kompot. (Zwraca si do

Zdziebka i spostrzega, e on pali papierosa.)

Co to jest, co? Ty palisz mego papierosa? Su-
chaj ty bawanie, nie pazwalaj sobie za wie-

le, bo ci na zbity eb wyrzuc. (Spostrzega

w koszu butelk.) Co, butelka wina francu-

skiego! Suchaj ty, to nie jest obiad z taniej

kuchni

!

Zdziebko.

Z ta... taniej kuchni? To pan chcia o-

biad z taniej kuchni?

Golnicki.

A wic nie z taniej kuchni? Wic z kd?

Zdziebko.

To ja wanie chc panu opowiedzie...

Golnicki.

Ciekaw jestem bardizo. . .

Zdziebko.

Najprzód jak pan przykaza poszedem do

pastwa Gupickich, ukoniem si grzecznie
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i powiedziaem, e jestemy chorzy i e nam
bardlzo przykro, e nie moemy przyj, ale

jak tylko bdziemy zdrowi to napewno przyj-

dziemy.

Golnicki.

Gupiec ! No, no, i co dalej

!

Zdziebko.

Potem powiadam, e musz jeszcze dla

pana i po obiad, e pan biedny chory, to

restauracyjnym obiadem do reszty moe so-

bie odek zepsu, tak jak temi serdelkami co

dizi zjad na niadanie, tak posaa mnie pan-

na do kuchni, tam dali mi to jedzenie klawe

co? A potem powiedziaem, e mam jeszcze

panu przynie — piwo> i cygar. Ju jak to

pan Gupicki usysza., o, to dobry pan, tak

powiada do panny Stefanii : Suchaj Stefciu,

dzi s twoje imieniny, a on tam biedny cho-

ry...

Golnicki.

No, no, dalej?

On tam biedny chory, poszlij mu jeszcze

butelk wina i cygar. No i jest klawa wsuwa,
co? prawda, prosz pana?

Golnicki (zy.)

Nie, tego ju za wiele.
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Zdziebko.

Co, zawiele? ten kawaek indyka i sarni-

ny, to dla ipana za wiele? Eh, da pan rad

—

a nie, to ja pomog. . .

Golnicki.

Ten idjota wpakowa mnie fz; nogami w
pómisek z sosem — ja tu udaj chorego a tu

przysyaj mi fur arcia... Nie, to mona
zwarjowa... jak ja t history naprawi.

(Sycha za scen) Handele, Handele ! (Go-

lnicki po namyle.) Chyba tylko talk Zdziebko.

Zdziebko.

Uwaam

!

Golnicki.

Zawoajno tych gudajów

!

Zdziebko.

Dobrze iprosz pana ! (Woa za scen.)

Panie kupiec, chod ino pan tutaj ! (po chwi-

li.) Ju id. (Do siebie) ja im tu musz figla

wypata (Wchodzi za kotar i udaje szcze-

kanie psa.)

Golnicki (do ydów.)
Chodcieno tutaj.

Handlarze.

Ja tam nie mog przychodzicz.

Golnicki.

Jakto, dlaczego?
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Handlarz.

Tam ley taki wielki pies, to on mnie

moe co wygry.
Golnicki.

Nie bój si, nic ci nie wygryzie.

Handlarz.

Ja mu znam, e to jest wielgi lajdok, to

mój dobry znajomy.

Golnicki.

No, chod miao, ja go przytitizymam.

(Zdziebko szczeka goniej.)

Handlarz.

Oj waj mir ! Panie ! Niech mu pan dobrze

trzyma.

Golnicki.

Nie róbcie takiego haasu, bo si cay dom
zleci.

Handlarz.

Niech sze zleczy ! Wole eby size zleci,

jakby mi co brakowao.

Golnicki.

Na, masz tu smokingowe ubranie?

Handlarz.

Symokingowe? Pan dobrodziej ziartuje,

to jest ziadne symokingowe, co to jest warte?
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Na szmelc na pichowanie, na stare azap-

ke. (krzyczy). Co to jest warte, takie mary-

narskie bez klap? Moe pan dobrodziej ma
naprawd marynarskie spodnie, palto, kape-

lusz, buty to ja kupie, ale z przeproszeniem

sfeymoking — co to jest warte? (Krzyczy).

Ny, co to jest warte?

Golnicki.

Tylko beiz krzyku, bo wyrzuc za eb, o-

to s spodnie do tego i kamizelka.

Handlarz.

Spodnie, co za spodnie? Gdzie tu s spo-

dnie? Takie cakiem poglansowane, podzur-

kowane, poplamkowane ! Niech moi wrogo-

wie nosz takie spodnie.

Golnicki.

No dosy tego kupisz, czy nie kupisz?

Handlanz.

To jest ziaden interes! Moe pan ma pal-

to zimowe.

Golnicki.

Czekaj mam palto zimowe

!

Handlanz,

Kto potrzebuje teraz palto zimowe, prze-

cie teraz jest ctzepo, moe pan dobrodziej

ma letnie?
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Golnicki.

A id do wszystkich djabów, wyno si

raz nareszcie.

Handlanz.

Niech si pan dobrodziej nie rzuci. Ny,

a ile mam da za ten szymoking.

Golnicki.

Dawaj 4 iruble, ale bez targu.

Handlanz.

Jo panu dom belz; targu 2 ruble. Of meine

munes, wicej nie jest warte.

Golnicki (do siebie.)

A mam si z nim cay dzie targowa.

(gono.) Niech ci choroba stucze Dawaj
dwa iruble.

Handlanz,

Si git. (Daje pienidze.) A co pan dobro-

dziej ma w ten skórkowy futera, (pokazuje

na futera z rewolwerem.)

Golnicki.

Mog ci to sprzeda za 5 rubli. (Wyjmu-
je rewolwer.)

Handlanz.

Aj, waj, mir. Schowaj pan ten pystolet!

Ja takie nzeczy nie kupie, schowaj pan ten

pystolet

!
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Golnicki.

Czego wrzeszczysz przecie widzisz, e
nie nabity.

Handlarz (wsuwa si ku drzwiom.)

Ja nie ch widzie nabite, nie nabite, ale

zawsze wystrzeli moe. Schowaj pan to pa-

skudstwo. (Zdziebko szczeka.) Trzymaj pan

pies... Tnzymaj pan tego pies! (Ucieka.)

Golnicki i Zdziebko (miej si.)

SCENA IV.

Golnicki (trzymajc ruble piewa.)

(Xa melody Gejsza.)

Kto chce dozna uciech wiele

Niechaj rubla ma,

Naprzyklad gdzie bary i hotele,

Tam rubel rol gra,

Mowie prawd nie blaguje.

I nie wstydz si,

Rubla kady dzi szanuje

I piewa sowa te.

Rubel moje marzenie,

O rublu ja snuj marze ni.

Rubel moje pragnienie,

Z rublem wic tylko ja pragn y.
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Rubel moje pieszczoty,

Rubla mie kady rad,

Tak wic bywa na tym wiecie

Rubla pragnie nawet dzieci,

Przyzna to cay wiat.

Golnicki.

Masz tu dwa ruble. . .

Zdziebko.

Cauj rczki pana, ale to jeszcze nie mój

miesic!

Golnicki.

Nie myl ole, e to dla ciebie, te nie

miabym roboty tylko oddawa tobie ostatnie

2 ruble.

Zdziebko.

Ostatnie 2 ruble (n. s.) adnie ! Jestemy
obaj mortusowi, a do pierwszego.

Golnicki.

Pójdziesz do Bliklego!

Zdziebko.

A moeby gdzieindziej prosz pana?

Golnicki.

Dlaczego.

Zdziebko.

Bomy tam co winni za ciastka, czy za

bilard.
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Golnicki.

To cie nie obchodzi. Pójdziesz do Blikle-

go i kupisz torcik za te 2 ruble, zaniesiesz do

pastwa Gupickich i powiesi, e ja si ka-

niam i za kilka dni sam bd u nich.

Zdziebko.

Ju id. (Odchodzi.)

Golnicki.

Ale, ale gdzie s, te cygara, które ci pan

Gupicki da dla mnie?

Zdziebko.

Pan Gupicki... cygara... jakie cygara?

Golnicki.

Przecie sam otrze mówie, e ci dali 3

cygara dla mnie?

Zdziebko.

Ach ! cygara ! pan Gupicki ! Tak, tak,

tak... da. (Podaje w papierku jedno cygaro.)

Golnicki.

To jest tylko jedno cygaro. Gdziesz s
jesizcze dwa?

Zdziebko.

Dwa! Jakie dwa?

Golnicki.

Przecie ci kretynie 3 dali cygara. Dali

czy nie dali . .

.
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Zdziebko.

Tlrzy. . . tak trzy dali.

Golnicki.

No wic, gdzie s?

Zdziebko.

Ja prosz pana jedno zgubiem.

Golnicki.

Jedno zgubie. No to gdzie jeszcze je-

dno?

Zdziebko.

Aha! Jedno zgubiem, a jedno oddaem,

to d^a, a trzecie mam tu pirosz pana. (Wyj-

muje z kamizelki pó cygara.)

Golnicki.

Jakto? Przecie to pó cygara, to je wy-

palie !

Zdziebko.

Ja nie chciaem pali, tylko prosz pana

tak spróbowaem, czy dobnze cignie, ale le
cigno, wic odgryzem kocuszek, no i tak

si samo sipalio.

Golnicki.

eby ju si raz spali, ebym ja ci ju
nie widzia wicej ty idjoto. We ten list od-

nie na poczt, oddasz go jako /rekomendowa-
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ny, a teraz wyno si, ty marna kreaturo.

(Zdziebko chce odej, lecz si wraca.)

Zdziebko.

Prosz pana na tym licie niema marek,

wic jak to bdzie z wysyk?
Golnicki.

Niema marek? i pienidzy niema... Mo-
e si uda kupi torcik taniej, to kupisz ma-

rek, jak nie to wyó swoje pienidze, masz

jakie pienidze?

Zdziebko.

U mnie mortus zupeny, mam 40-k com
dosta onegdaj za drog od pana Dragalskie-

go.

Golnicki.

No to wyó 14 kop, ja ci wróc...

Zdziebko.

Znam ja to oddawanie. (Odchodzi.)

t

SCENA V.

Golnicki (sam.)

A có to za pantentowane bydl, Boe

!

Jestem pewny, e on mi tam u Gupickich

narobi bigosu, ale moe tym tortem jego

gupot naprawi. Ile ja ju miaem rozmai-

tych kawaów przez niego, na woowej skó-
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ze b\ tego nie spisa i dawnobym go wyrzu-

, ale moja Stefcia zawsze ma zanim jakie

usprawiedliwienia. Ach, ebym ja

ju z tych pieninych kopotów wylaz, to-

bym dopiero wiedzia, e yj na wiecie.

Stefcia jest panna posana, a brat jej Mie-

tek mój kolega — mówic nawiasem, — gor-

szy obuz odemnie, interesu mi nie po-psuje,

zreszt jeeli moja ciocia po najduszem y-
ciu co daj Boe jaknajprdzej kipnie to i ja

bd 'bogatym czowiekiem, wic szanse na-

sze s równe, tylko, e ja mam dugi i czekam

na pienidze ciotki, a Stefcia ma pienidze i

nie ma dugów. (Zdziebko gwide). Có to,

czyby ju mój Zdziebko wraca?

Zdziebko.

Uf! a tom gna. . .

Golnicki.

Zaatwie? Bye tam?... Có panna
Stefcia mówia ?

Zdziebko.

Panna Stefcia nic nie mówia, tylko si
tak miaa, a pada na krzeso od miechu.

Golnicki.

Nieszczsny czowiecze! Co ty mi tam
znowu narobi. . . Zaraz mi gadaj !
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Zdziebko.

. Nic nie narobiem prosz pana. Naprzód

oddaem list na poczt, a tu jest rozpiska.

Golnicki.

No chwaa Bogu! Dalej?

Zdziebko.

I tak, aby co powiedzie, zapytaem u-

nzidnika czy niema dla pana jakiego listu.

Urzdnik wsta, poszed do drugiego pdkoju

i. przyniós mi ten oto setny ? prawda ? i gru-

by, bdzie pan mia co czyta.

Golnicki.

No dalej?

Zdziebko.

Eh, kiedy to pan si tak na minie patrzy,

e mnie si wszystko pokiebasi w gowie i

"nie mog sobie tak wszystkiego przypomnie.

Golnicki.

No, dalej, dalej ! z poczty poszede dalej,

gdzie ?

Zdziebko.

Acha! z poczty posJzedem do Bliklego,

jak mnie tam wsiaty kelner co. to- si zna ze

wsizystkiemi aktorami zobaczy, tak powiada;

có to mówi, ten twój pan teraz nie przy-

chodzi. . . Czy dlatego, e par peców winien?
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A ja mu powiadam. Co pan sobie myli, e
mój pan tylko panu winien? czy co? Mój pan

i szewcowi winien, i krawcowi winien, a za

komorne to a, za 3 miesice winien i chwa-

limy si Iz tern, a panu si zdaje, e dla tych

kilku peców. Dalibóg... takiem mu nagada!

Golnicki.

Boe! co on mi narobi!

Zdziebko.

A .potem kupiem tort i poszedem do

pastwa Gupickich i oddaem pannie!

Golnicki.

A co panna powiedziaa?

Zdziebko.

Co panna powiedziaa? ipanna nic nie

powiedziaa, tylko cieszya si, ale jak si cie-

szya.

Golnicki.

No chwaa Bogu, przynajmniej to jedno

co jak -si naley izirobie!

' Zdziebko.

Jeszcze te, prosz pana Ofgromnie si
panna cieszya, potem wzia nó, a jake,

ukroia kawaek i skosztowaa, potem znowu
ukroia kawaek i daa mnie, a jake. . . o, bo

panna Stefania bardzo mnie kocha, a jake...
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Golnicki.

A potem nic panna Stefania nie mówia?

Zdziebko.

Nic nie mówia, tylko wyja portmone-

tk i daa mi rubla. . .

Golnicki.

Ale ty nie Wizie?

Zdziebko.

E. .. prosz pana, przecie ja nie jestem

gupi, jak wygldam.
Golnicki.

No to mnie cieszy.

Zdziebko.

Tylko jak mi panna daa rubla — to ja

powiedziaem tak : Ale prosz panienki prze-

cie nas samych ten tort 2 ruble kosztuje!

Golnicki.

Boe mój ! co ten otr mi narobi

!

Zdziebko.

A panna Stefania w-yja portmonetk i

daa mi jeszcze 'rubla...

Golnicki.

Boe, jeszcze to, jeszcze to!

Zdziebko.

A ja powiedziaem, cauj rczki panien-

ki, mój pan si bardzo ucieszy bo to byy o-
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statnie 2 ruble. A panna Stefania wyja zno-

wu portmonetk i .daa mi jeszcze 5 rubli i

powiedziaa, e bardzo pana pnzeprasza, e
talk mao, ale przy sobie nie ma wicej.

Golnicki.

Boe! chopcze, czy ty oszala! czy co?

Nie, teraz ju wszystko stracone.

Zdziebko.

Nic nie stracone, prosz pana, bo 2 pece

nam si wróciy, a jeszcze nam panna Stefa-

nia daa 5 peców.

Golnicki.

otrze wynomi si z przed oczu ! Ty
bawanie, eby ty by tak wielki jak twoja

gupota, to mógby na ksiycu' latarnie za-

pala. . .

Zdziebko.

Masz!... mao em pienidze do domu
przyniós, jeszcze mi pan od ksiyca wymy-
la. (Siada zly na kanapie — Golnicki chodzi

po pokoju- — zy.) Prosz pana, a pan je-

szcze tego listu nie przeczyta co ja z poczty

przyniosem.

Golnicki (czyta.)

Szanowny panie ! Niniejszym mam za-

szczyt zawiadomi go o mierci jego ciotki



— 28 —

Hermenegildy, Kunegundy dwuch imion I.

voito Obiecalskiej, iii. voto Dot^y.mal9lkiej

i zaprosi go do odebrania spadku w kwocie

80,000 w gotowiznie, prócz nieruchomoci z

podwaaniem, Feliks Prawnicki, adwokat. —
Czy ja nie, czy to na jawie? Moja ciotka u-

mara. Moja droga ciotka. — Zdziebko!

Zdziebko.

Uwaam.
Golnicki.

Uszczypnij mnie (Zdziebko szczypie.) Ach,

ty bawanie czemu mnie szczypiesz?

Zdziebko.

Przecie pan kaza. . .

Golnicki.

Ale nie tak mocno bawanie ! Wic to nie

sen, to rzeczywisto... moja ciotka umara!

Zdziebko.

Ciotka umara! Nareszcie, dosy to du-
go trwao . . .

Golnicki.

Tylko bez uwag. Moja ciotka zostawia

mi 80,000 rubli i kamienice w Radomiu

!

Zdziebko.

Wiwat, raz si te mortusowe czasy sko-
czyy, bo ju z nami byo ile...
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Golnicki.

Zdziebko.

Uwaam

!

Golnicki.

Pójd tu! Ty mi by zawsze wiernym

doli, czy niedoli, a -e mi tam napata

nawaów bez liku, to tylko przez twoj gu-

pot. Ale pamitaj, e w dniu mego lubu a

pann Stefani dostaniesz odemnie tysic ru-

Dli w gotowiznie za zalege zasugi. No je-

ste zadowolony?

Zdziebko.

Cauj rczki pana. Ale mnie pan nie

oddali?

Golnicki.

Nie, nie, gdziebym ja si móg pozby
takiego ancymonka, jak ty! Ale teraz go
prdko, odnie te pienidze pannie Stefanii i

przepro, e to pomyka z twojej strony...

Zdziebko.

Dobrze, prosz pana

!

Golnicki.

Ale, ale ! suchaj — o 4-ej rano masz mnie

obudzi, bo musz jecha do Radomia, aby

t fors zabra od adwokata.
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Zdziebko.

Dobrze prosz pana. (Odchodzi i wraca.)

Ale pan na mnie zasztuka przez cian, jak

bdzie 4-ta, to ja przyjd obudzi, bo ja tam

na strychu, nie wiem która godzina.

Golnicki.

Osio jeste! id i odnie te pienidze...

Zdziebko.

Dobrze. (Odchodzi i wraca.) Ale prosz

pana, pan niema na bilet — to po co ja mam
te pienidze odnosi, a zreszt jak pan si

oeni 12 pann Stefani to i tak pan fors za-

garnie, a jej 5 rubli mniej czy wicej, to

wszystko jedno.

Golnicki.

Masz suszno, nie mam nawet na bilet

kolejowy. Dawaj te pienidze!

Zdziebko (oddaje.)

(Po chwili.) Prosz pana! Co z tern b-
dzie?

Golnicki.

Z ozem,?

Zdziebko.

A no z tern? — Z wsuwa?

Golnicki.

A to moesz sobie zje, ja nie bd jad!
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Zdziebko.

Cauj rczki, a z tern?

Z czem?
Zdziebko.

Z wstaw.
Golnicki.

Wstaw moesz sobie wstawi za moje

zdrowie i za panny Stefci.

Zdziebko.

Cauj rczki. A to bd mia bal. Ten

kawaek indyka zawin w papierek, panu na

drog...

Golnicki.

Bez aski. . .

Zdziebko.

Jak nie,to nie! No teraz w porzdku...
wsuw mam! wstaw mam! 1,000 rubli mam!
nie, dopie.ro .bd mia, prawda prosz pana

e pan mi da? Nie, ja musz pana naprawd
ucisn. (Rzuca mu si na szyj.)

Golnicki.

wSuchaj, tylko nie warjuj !

Zdziebko.

eby tej ciotce Bóg da zdrowie, e raz

kit odwalia.

KONIEC.
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SZTUKI TEATRALNE.

Wojna szwedzko-polska, dramat w 4 aktach 50

Wschód soca, drobnostka sceniczna 60

Wclby Student — krotochwila w 1 akcie 51

Wujaszek z Ameryki, albo trzy wesela, w 3 akt. 50

Wó w olej skórze, komedya w 2 aktach 50

Zaczarowana Magdusia, komedya w 2 aktach.. 50

Za Wiar I Wolne, w 2 aktach 5*

Z Pennsylvanii do Kalifornii, albo wiarom. ona 50

Zbójca Madej i jego paka, w 5 odsonach 50

ydowskie Swaty, obrazek dramatyczny 50

Nuty do wszelkich sztuk

teatralnych naby
mona u

W. H. SAJEWSKIEGO
1017 Milwaukee Ave.

CHICAGO, 1LL.



Kominiarz i mynarz, Komedya w 1 akcie 60

Kociuszko pod Racawicami w 5 aktach 60

Koszyk kwiatów. Obrazek dram. w 5 aktach 60

Kopciuszek (Cinderella) w 4 aktach 60

Kozio Ofiarny. Komedya w 1 akcie 60

Królowa Przedmiecia, 6®

Lobzowianie. Obrazek dram. w 1 akcie 50

Major Psianoga, fraszka sceniczna 6©

Majster i Czeladnik. Komedya w 2 aktach 60

May nauczyciel. Komedya w 2 aktach 60

MysiaWiea w Kruwicy, dram. w 3 aktach 60

Na bezrybiu i rak ryba, komed. w 1 akcie 60

Nad Bugiem. Obrazek ludowy w 3 aktach 60

Nad Wis, krotochwila w 1 akcie 50

Niemiec i Polka czyli syn burmistrza w 3 akt... 50

Niemiec Kosynierem w 2 aktach Gt)

Nowoecy. Komedya w 2 aktach 60

O chlebie i wodzie, krotochwila 60

Okrne. Komedya w 2 aktach 60

Oryl. Komedya w 1 akcie 6©

Pan Twardowski czarnoksinik, melodram 50

Pan Damazy Kociubiski, komedya 60

Panie Kochanku, anegdota dram. w 3 aktach .. 50

Pan Redaktor czeka, krotochwila w 1 akcie 50

Panicz w Ameryce, komedya w 4 ods 50

Papugi naszej Babuni, operetka w 1 akcie 60

Peruka Profesora, humorf. sceniczna 60

Pierwszy M, komedya w 1 akcie 60

Pod Stefanowem, epizod z powstania 60

Piosnka Wujaszka, komedya w 1 akcie 60

Podejrzana osoba, komedya w 1 akcie 50

Po kwecie, fraszka w 1 akcie 60

Polska kobieta, obrazek z powstania 1863 50

Polowanie na ma. komedya w 2 aktach 60

Pomorzanie w Gsawie, dramat w 4 aktach 60

Prima Aprilis, komedya w 1 akcie 60

Przed niadaniem, obrazek dram. w 1 akcie 50



Przed siedmiu wiekami obrazek dram. w 1 akcie 26

Przeklestwo Matki, dramat w 3 aktach 60

Przeladowana, krotochwila w 1 akcie 50

Przygody i kopoty Fotografa, komed. w 1 akcie 50

Racawice, obrazek dram. w 1 akcie 25

Renegat, dramat w 5 aktach 60

Rze w Kroach,
Skalmierzanki, krotochwil

Sowiczek, komedya w 1

Sobieski pod Wiedniem, t

Smakosz jaj, komedya w i

Spotkanie, krotochwila w
Spónione zaloty, fraszka

w tnn A "»m./ «niuni>ircc
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Surdut i siermiga, obraz maowy w 3 aktach.. 50

w. Eustachiusz, dramat w 3 aktach 50

Syn Wolnoci, Obrazek Dram. w 3 aktach 60

Szews arystokrata, krotochwila w 1 akcie 60

Tajemnica chaty wiejskiej, sielanka w 3 aktach 60

Tyrolskie Pieni, czyli Skarb za kominem 50

Trzeci Maja, obraz histor. w 5 aktach 60

U przekupki, krotochwila w 1 akcie 60

Ufno bez granic, przysowie dram. w 1 akcie.. 60

Ulica nad Wis, krotochwila w 2 aktach 60

Ulicznik Chicagoski i szewc atleta, w 2 akt 50

Ulicznik Paryski, komedya w 4 aktach 60

Werbel domowy, obrazek wiejski w 1 akcie.. 60

Wesele na Prdniku, obrazek ludowy w 2 akt. 60

Wesele Podlaskie obraz, ludowy w 5 aktach.... 60

W obozie, W jednym akcie 60

Wiesaw, obraz ludowy w 4 aktach 66

Wolno i niewola, obraz dram. w 3 aktach.... 60

Posiadamy na skadzie nuty do wszystkich

tych sztuk teatralnych.

W. H. SAJEWSKI,
1017 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
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